Milí animátoři a dobrovolníci,
toto áčko je věnováno především informacím kolem Salesiánského Velehradu. Snad zde a na odpovídajících odkazech najdete vše, co k tomu potřebujete vědět.
Přeji vám požehnané prožití velikonočních svátků a radost z toho, že Bohu na nás tak záleží, že poslal svého Syna Ježíše, který nás spasil.
Marek Sklenář, salesián
delegát pro pastoraci

Don Bosco zpovědník
Významné místo ve výchově Dona Boska měla svátost
smíření. Nyní ve Svatém týdnu si můžeme připomenout některá slova Dona Boska o této svátosti, která
říkal svým chlapcům:
„Nebojte se vyznat zpovědníkovi své chyby a nedokonalosti. Být dobrým neznamená nedopustit se ničeho
zlého. To ne! Bohužel, všichni jsme hříšní. Být dobrým
znamená mít dobrou vůli polepšit se. Zpovědník se zaměřuje na tuto vůli a nediví se vaším skutkům. Naopak,
má radost, když vidí, že mladí k němu mají důvěru, že
chtějí zvítězit nad zlem a rozvíjet dobro.
Ať vás, drazí chlapci, nic neobere o tuto důvěru. Ani stud. Vždyť lidské slabosti, jak víme, jsou lidskými slabostmi. Nikdo nechodí ke svátosti smíření, aby vyprávěl o zázracích.
Odvahu, drazí chlapci! Zpovídejte se dobře, vyznejte všechno! „
4. dubna 1869 Don Bosco vyprávěl sen o podmínkách dobré svátosti smíření. V příběhu viděl chlapce, kteří se v kostele chystali přijmout svátost smíření. Kolem krku měli ale uvázaný provaz se třemi smyčkami,
který jim stahoval hrdlo. Za zády chlapců si Don Bosco všiml nějakých šelem, které symbolizovaly ďábla.
Smyčky znázorňovali 3 překážky dobré svátosti smíření:

zamlčování svých hříchů při svátosti smíření,

vyznávání hříchů bez lítosti,

nedat si pevné předsevzetí a nedbat rady zpovědníka.
Podle knihy Gianni Asti, Don Bosco spovedá mladých, Bratislava 2009

OSLAVY
NAROZENÍ

Na Velehrad se přihlaste včas
Přihlašování na oslavu narozenin Dona Boska je za dveřmi, bude
spuštěno 8. dubna. Všechny potřebné informace, které jsou průběžně aktualizované, najdete přes www.sdb.cz/200. Tam bude umístěn i
přihlašovací formulář.
Aby bylo možné na Velehradě vše dobře zvládnout, prosíme vás, o

včasné přihlášení.
Ubytování: Lze si vybrat z různého druhu ubytování. Seznam míst je již zveřejněn na
webu. Především pro ty, kteří chtějí přespávat na posteli, je důležité, aby se přihlásili co
nejdříve. Jednak se dá očekávat velký zájem, jednak na koci dubna musíme uvolnit nevyužité kapacity v kempu na
Velehradě a v domově mládeže v Otrokovicích. Kapacita pro přespání na karimatce ve spacáku v budově není také
neomezená, pro přespání ve vlastním stanu sice máme k dispozici dostatečný prostor, ale pro dobrou organizaci
uvítáme brzké přihlášení.
Stravování: Lze si ho objednat v rámci přihlašovacího formuláře.
Pokud jedete se skupinou dětí nebo mladých lidí, lze předpokládat, že nebudete nyní ještě vědět, kdo všechno pojede a nemůžete společnou přihlášku vyplnit. I když budete volit přespávání ve stanu, nahlaste nejlépe během dubna na mail sklenar@sdb.cz odhadovaný počet lidí, dobu, po kterou se chcete setkání účastnit, a způsob dopravy.
Potřebujeme čas k tomu, abychom mohli případně jednat o posílení vlakové dopravy apod. Přihlášku pak vyplňte
později—čím dříve, tím pro nás lépe, nejdéle do letních prázdnin. Předem díky moc za spolupráci.
Doprava: Na Velehradě není dostatek pakovacích míst pro auta. Výhodu tedy mají pěší poutníci (ze Starého Města
je vybudována poutní stezka) nebo cyklisté. Ve stadiu úvah je i zajištění kyvadlové dopravy ze Starého Města. Pokud
přijedete společným autobusem, odveze vás také až na Velehrad.

Co nás čeká na Velehradě
Pestrý program celého setkání zahrnuje nabídku pro všechny věkové kategorie. Základní body najdete na plakátu, podrobný program, který bude postupně ještě doplňován, najdete na webu.
Plakát si můžete stáhnout v různých velikostech.
Prvním z vrcholů víkendu pro celou širokou Salesiánskou rodinu
(kromě salesiánů, salesiánek, spolupracovníků i zaměstnanci středisek, salesiánských farností, animátoři, lidé z klubů SHM…) bude
páteční vigilie. Jste na ni zváni.
Sobotní odpoledne bude z čeho vybírat. Paralelně s koncertem
rodiny Josefa Špačka st. a přednášky Pavola Gracha si můžete
volit mezi filmem, nebo přednáškami např. manželů Imlaufových,
Jaroslava Mikeše, nové inspektorky FMA Jany Svobodové, Libora
Všetuly a dalších. Jinou skupinu povede jeden z hlavních hostů—
Pavel Helan. Pro ty, kteří nemají chuť tolik poslouchat mluvenému slovu, budou připraveny pestré ateliéry a sportovní aktivity.
Děti se mohou těšit na pohádkový les a další zajímavosti.
Třešničkou na dortu bude večerní Narozeninový galavečer, na
který naváže koncert. Po něm bude dál prostor k posezení v čajovnách a v dalších. Zůstaňte tak až do neděle. jistě to bude stát
za to.
Elektronické zasílání tohoto listu si můžeš objednat na mailu: pastor@sdb.cz.
Starší čísla áčka je možné stáhnout na http://www.sdb.cz/salesiani/kestazeni/acko/.
Další informace můžeš najít na: www.sdb.cz.

